PROCES - VERBAL
Sedinta ordinara din data de 18.03.2016 ,orele 13,00 a Consiliului local al
. Comunei Cislau judetul Buzau.

La lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local au fost prezenti un numar de
l3 consilieri locali, din totalul de l5 consilieri din componenta Consiliului local Cislau.
Lipsesc nemotivat,domnii consilieri : - Coman Constantin si Pana Gheorghe.
sedinta participa fara drept de vot doamna Cismaru Mihaela Mugurasa secretar
delegat al Comunei Cislau si Primarul Comunei Cislau.
Proiectul ordinii de zi al acestei sedinte ordinare a fost adus la cunostinta
publica in termen legal de doamna secretar al comunei.
In conformitate cu prevederile art.43 din legea 21512001 privind administratia
publica locala , alin.(l) ordinea de zi a sedintei se aproba de Consiliul local ,la
propunerea celui care ,in conditiile art,39 a cerut intrunirea consiliului.
Suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme urgente,care
nu pot fi aminate pina la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor
locali prezenti.
Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi :

La

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de

executie

bugetara al bugetului local al anului 2015. Initiator, primarul comunei
Cislau.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului
local pe anul 2OL6. Initiator, primarul comunei Cislau.
3. Proiect de hotarare privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - Legea 24812OL5.
Initiator, primarul comunei Cislau.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie
din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin
Masura 4L3.322 al comunei Cislau - "Modernizare DRUM DE EXPLOATARE
DE 5 in comuna Cislau, judetul Buzautt. . Initiator, primarul comunei
Cislau.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 9i a cheltuielilor legate
de proiect 9i in vederea tealizlrii obiectirnrlui "Construclie Gridinila nr. 2 cu
program normal, comuna Cisliu, judelul Buziu" - obiectiv de interes local al

comunei Cisliu, finanlat prin Programul Na{ional de Dezvoltare Locali. Initiator'
primarul comunei Cislau.
6. Proiect de hotarare prlvind aprobarea incheierii contractului de vantzarecumparare asupra terenului intravilan in suprafata de 374 rnp situat in satul
Cislau, comuna Cislau, judetul Buzau inscris in cartea funciara sub numarul
2059L.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor facilitati fiscale.
Initiator, primarul comunei Cislau.
S.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
perioada aprilie-iun ie 2OL6. Initiator, primarul comunei Cislau.
9. Proiect de aprobarea privind aprobarea vdnzdtii directe a terenului

intravilan,proprietateprivatiacomuneiCislau,insuprafa(IdeL22mp.
comuna
rrr. caaastrat 4246, sat Gura Bascei'
,inscris in cF 125;-aii.or
Cislau'
Cislau,T2, p536

.-i"iiletot' primarul comunei

DomnulprimarMitroiuDumitrupropunesuplimentareaordineidezicuun
punct si anume

:

cu
S-a sulpimentat ordinea d'e zi

punctul

1O

:

lo.Proiectdehotarareprivindactualizateaanexelornr.l,2,Sale
cislau, Judetul
planului de analiza si acoperir" " ri""rrilor al comunei
Cislau'
Buzau. Inititator, primarul comunei
Supusalavotaceastapropunereobtineunnumardel3Voturipentru0
locali prezenti si 15 consilieri

impotriva si 0 abtin-Jri oi,i
locali in functie.

nrrrtrl d;;5;;nsitieri

Diverse:

l.Procesulverbaldecontrolnr.Sllg/15.03.2016privindactivitatea

de stare civila'
desfasurata tle iompartimentul
activitate pe anul 2o15 ale
va rugam sa prezentati raiol'JJ; e;ale comlsillor de specialitate
consilierilor ,oca'i, iapoartet".A.-u"ii'itate
Cislau pentru anul 2O15'
ale Consiliului fo"tf "i'"o*t"'ei
potrivit Legii f,fi'39312oo4
Declaratiile de interese ;;;J;;ii
de avere si de interese nu au
orivind statutul u-r""1o, iocati;, :"i b""t"t"ti1e
iost dePuse Pentru inregistrare

DomnulConsilierBadeaVasilepresedintedesedintaalConsiliului
de zi
Cislau suplimentarea ordinei
Local supune spre aprobarea consifiufui-iocaf
spre aprobrea consiliului local
:B3ffitJilLJ,.,t,,,", Badea Vasile supune
pio."tuf-rerbal de la sedinta anterioara'
vasile supune la vot aprobarea
Domnul presedinte o" r"iini, Badea
ordinei ot

5';*nrr coman ron intervine si propune amanarea

discutarii punctelor
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co munei Cislau'
i'-i"iiiato r' primarul
Cislau,T2, pse

la o sedinta viitoare ce se va organiza dupa alegerile locale,restul punctelor de
pe ordinea de zi sunt de acord sa fie luate in discutie..
Supusa la vot aceasta propunere obtine un numar de 12 voturi pentru
1 impotriva si 0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali prezenti si 15 consilieri
locali in functie, Domnul consilier Tailup Stefan este impotriva deciziei celorlalti
consilieri locali
ln continuare se trece la punctul nr. 1 al ordinei de zi si anume:

1.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara
al bugetului local al anului 2015. Initiator, primarul comunei Cislau.
Doamna Botan Cristina Nicoleta prezinla materialele si explica detaliat
sumele cheltuite.
Supusa la vot aceasta propunere obtine un numarde 13 voturi pentru
0 impotriva si 0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali prezenti si 15

consilieri locali in functie.
Domnul presedinte de sedinta propune trecerea la punctul 2:

aprobarea rectificarii nr. 1
primarul
comunei Cislau.
pe
Initiator,
2OL6.
anul
local
bugetului
prezentate
de doamna Botan
punctului
sunt
2
Aceste materiale ale
Cristina Nicoleta
supusa la vot aceasta propunere obtine un numar de 13 voturi
pentru 0 impotriva si 0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali prezenti si 15

2. Proiect de hotarare privind

a

consilieri locali in functie.
Domnul Badea Vasile consilier local presedinte de sedinta trece la punctul

.

nr. 3:

O. Proiect de hotarare privind stimularea participarii in
inyatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate -

Legea 24al2OL1 Initiator, primarul comunei Cislau.
Se aproba acordarea tichetelor pentru copii, iar ajutorul pentru copiii
defavorizati nu il putem acorda pe motiv ca trebuie sa identificam un numar de
peste 200 de copii fara venituri ,vom identifica si vom proceda la acordarea
acestui ajutor daca ne vom incadra in acest barem.
Aceasta propunere obtine un numar de 13 voturi pentru,0 abtineri,0
impotriuva din numarul de 13 consilieri locali prezenti si 15 consilieri locali in
functie.
Domnul Badea Vasile trece la prezentarea punctului 4 al ordinei de zi:
Supusa la vot propunerea este aprobata cu un numar de 13 voturi pentru 0
impotriva,0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali prezenti si 15 consilieri
locali in functie,
Se trece la punctul 4 al ordinei de zi:

4. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie
din partea Pondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijtocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin
Masuia 4Lg.g22 al comunei Cislau - "Modernizare DRUM DE EXPLOATARE
DE 5 in comuna cislau, judetul Buzau". . Initiator, primarul comunei

Supusalavotpropunereaesteaprobatacuunnumardel3voturipentru0
ie'.onsitieri rocari prezenti si 1b consilieri
impotriva , 0 aotinJri dln-numarrr b"
locali in functie.
S" ir"t" la Punctul 5 al ordinei de zi:
proiectului 9i a cheltuielilor legate
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0
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Etfr:y;ffiiT,a;l:Hnumarur
oe ig consilieri locali prezenti si 15 consilieri

impotriva, o aotinJridln

ce va avea loc

'".3[[llf;t'"r, ordinei de zi s-a votat sa fie amanat ra o sedinta
dupa alegerile locale'
se trece lar::i:t'Jri.r.""
fiscale.
aprobarea acordarii unor fac'itati
privind
Cislau''
comunei
Initiator, primarul

Supusalavotp,op,n",.aesteaprobatacuunnumardel3voturipentru0
ii ionsilieri locali prezenti si 15 consilieri
impotriva, o aotinJri'dln numarut oe

coman ron consilier local,

domnur
'"tB'r';rtil!13nrrr"u proiecturui ra punctur 7gunoi
care se incaseaza'
de
iaxa
vine cu proprn"rl" Od-, se scoate

la punctul 8:
Domnul Badea Vasile propune-trecerea presedintelui de sedinta pentru
g.proiect de hotarare privind
"i"t"i""
primarul comunei Cislau'
perioada .prui"-ioii" zoio' tnitiatoi'

DomnulComanlonpropunepresedintedesedintapentruperioadaaprilieacord cu persoaana propusa in
iunie pe domnul Vtadoiu loan ,nu a iost de
cy ul ,numar de 13 voturi pentru 0
lfJ"r'#ffiJJ ;L'&::?:Teste aprobata
ig tonsilieri locali prezenti si 15 consilieri
impotriva , o ,oiinJri dln numarrr i"

,$:il'#,t[otll?n

cons,iu tocal
,on ,propune ca dupa fleq1e sedinta de anterioara '
ptoiararite
in sedinta

,in

adoptate
urmatoarea sedinta sa se prezinte
ce va avea
punctul nr. g ,ioioinei de zi s -avotat sa fie amanat la o sedinta
loc duPa alegerile locale'
Se trece la Punctul 10:

lo.Proiectdehotarareprivindactualizareaanexelornr.l,2,Sa|e
Planuluideanalizasiacoperi,"*,i""oriloralcomuneiCislau,judetul
gor"r. Inititator, primarul comunei Cislau'
cY..ul ,numar de 13 voturi pentru 0
Supusa la vot p.dun""a este aprobata
locali prezenti si 15 consilieri
impotriva, o rilinSri din numarur^i" ii consilieri
locali in functie.

DomnulBadeaVasilepropunetrecerealapunctulDIVERSE:

SediscutaadresaScoliiGimnazialeCislau,caresolicitadecontarea 1980
totala de
navetei cadrelor didactice conform tabelului prezentat in suma
lei,

de 13 voturi Pentru 0
Supusa la vot propuneiea este aprobata cu un numar
locali prezenti si 15 consilieri

impotriva,0abtineridinnumaruldel3consilieri
locali in functie.

SeiaindiscutiecerereadomnuluisindrilaruCostinelcaresolicita

concesionare teren.
alegerile locale'
cererea se va discuta la o sedinta de consiliu local viitoare dupa

de 13 voturi pentru 0
supusa la vot propunerea este aprobata cu un numar
prezenti si 15 consilieri
impotriva,0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali
locali in functie.
ex': 1 bovina
Domnul coman lon intreaba daca proprietarii de animale
poate depune cerere pentru concesionare teren'
aprobat
bomnrf primar Mitroiu Dumitru raspunde - deoarece nu s-a
in luna decembrie si in
Amenajamentul iisiorat care a iost supus dezbaterii si
luna ianuarie nu putem concesiona teren'
instiintati si li s-au trimis
La rubrica diverse domnii consilieri locali au fost
si de interese'
formularele pentru completarea Declaratiilor de avere
prezent
aceste formulare un
pana
in
Din totalul de 1S coniitieri locali au depus
constantin si savu stelian'
numar de 3 consilieri domnii: Tailup st.frn, Petrosel
de 8 consilieri locali:
Rapoartele de activitate au fosi depuse d9 un numar
Constantin' Badea Vasile'
Tailup Stefan, Savu.Stetian,Mihaila Valentin, Petrosel
Udrea Tudorel ,Vladoiu loan si Min Constantin'
au fost depuse numai la
Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate
si linistii publice'a
Comisia "AOimnistiatie publica locala,juridicai,apararea ordinii
pt"s"dinte domnul consilier Tailup
drepturilor cetatenitoi p"iiti, anul 2015"' -

'

Stefan.
process
Drept pentru care am incheiat prezentul
,spre cele legale.

- verbal

in 2 (doua) exemplare

PRESEDINTELE SEDINTEI
Consilier local , Badea Vasile
Secretar delegat al comunei Cislau
Cismaru Mihaela Mugurasa

